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Wkładka ‘Gege elolegic cylinder compact’

Art. Nr. x.ECC(T)…y 

 

Krótka charakterystyka 
Gege elolegic cylinder compact to 
mechatroniczne wkładki b�benkowe profilowe 
17 mm (Euro) zawieraj�ce moduł antenty i moduł 
blokuj�cy, których blok elektroniczny ulokowany 
jest pod czasz� gałki, wraz z bateri� litow�. 
Od strony zewn�trznej wkładk� obsługuje si� 
kluczem, od strony wewn�trznej u�ytkownik 
uruchamia j� r�cznie pokr�can� gałk�. 
Przed zwolnieniem blokady zamkni�cia 
ka�dorazowo przeprowadzana jest kontrola 
zgodno�ci permutacji sfery mechanicznej 
zamkni�cia, a tak�e weryfikacja kodowa� 
elektronicznych klucza i wkładki. 
Dzi�ki przystosowaniu do pracy w systemach 
zamkni��: ANS-2, ANS-4, AP3000, AP2000, 
AP4000, HKS-2 i HKS-4 wkładk� mo�na 
bezproblemowo zintegrowa� w mechanicznych 
systemach zamkni�� ww. typów — wy�szy 
komfort eksploatacyjny i wyzyskanie opcji 
u�ytkowych wła�ciwych cz��ci elektronicznej 
wkładki przynosz� prawdziwy zysk z inwestycji. 
Wkładka produkowana jest z niklowanego 
mosi�dzu i oferowana razem ze �rub� wkładki 
(gniazdo torx z bolcem centralnym) M5x70 lub 
80 mm, bez klucza. 

Techniczne warunki aplikacyjne 
Wkładki Gege elolegic cylinder compact nadaj� 
si� do monta�u w ka�dych drzwiach (z drewna, 
szkła, metalu) posiadaj�cych wyci�cie pod profil 
17 mm. 

Programowanie 
Uprawnienia mo�na przypisywa� u�ytkownikom 
systemu albo r�cznie, u�ywaj�c do tego 
wydzielonych kluczy programuj�cych Master 
albo za pomoc� programatora Kaba elolegic 
programmer. 
Aplikacja Kaba elolegic organizer oferuje 
ułatwione przypisywanie no�ników 
programuj�cych (master), no�ników 
u�ytkowników (user) oraz zarz�dzanie nimi. 
Ponadto przy u�yciu tej aplikacji mo�na 
zaprogramowa� rozmaite funkcje czasowe oraz 
wczyta� histori� zdarze� dost�powych 
zaprotokołowanych w dziennikach TraceBack. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod artykułu Dane zamówieniowe 
x.ECCT…y Wkładka Gege elolegic cylinder 

compact w wersji Time 
x.ECC…y Wkładka Gege elolegic cylinder 

compact w wersji NoTime 
  
W zamówieniach uwzgl�dnij opcje zamówie� wykazane 
na odwrocie karty. 

 



Gege elolegic cylinder compact 
 

 

Kaba GmbH, A-3130 Herzogenburg Karta danych produktu
Zastrzega si� prawo do wprowadzania zmian 2003.06

Dane techniczne 

Wymiary 
Gałka ∅46 x 56 mm 
Odst�p czoło – o� wkładki 
(dornmas) 

min. 30 mm 
(dla drzwi otwieranych na 
zewn�trz, min. 45 mm) 

Przył�czane zasilanie 
Bateryjne 3 V DC, ogniwa litowe 

CR2 

Materiał podzespołu / kolor 
Wkładka, gałka Mosi�dz / zob. te� “Opcje 

zamawiane” 
Osłona anteny Tworzywo / czarny 

Warunki otoczenia / �ywotno�� 
Stopie� ochrony IP40 
Temperatura –25 … +70 °C 

Wilgotno�� powietrza 
0 … 95% RH, bez 
kondensacji wilgoci 
atmosf. 

Atmosfera 

Lekko agresywna (słona 
woda morska) – zalecane 
wyko�czenie: “niklowanie 
chemicznie”. 
Silnie agresywna (chlor, 
amoniak) – produkt nie 
nadaje si�. 

Wytrzymało�� >25000 cykli zamykania 

Uprawnienia 
Kl. główny A (master A) 0 lub 1 
Kl. główny B (master B) do 200 
U�ytkownik (user) do 2400 

Funkcje czasowe i rejestracyjne TraceBack 
(wkładki w wersji ‘Time’) 
Automatyczna zmiana 
czasu: cz. letni / cz. zimowy 
Przedziały czasu (8) 
Okna czasowe / 
segmenty czasowe (4) 
Dni specjalne (32) 
Bloki dni 
wakacyjno-urlopowych (4) 
Funkcje TimePro 
Zdarzenia rejestrowane 
(1024) 

dost�pne we współpracy z 
aplikacj� komputerow� 
Kaba elolegic organizer 
wzgl. programatorem 
Kaba elolegic programmer 

 

Przykładowe zamówienie 
ANS2.5.ECCT.50+40.MP 

 Wkładka Gege elolegic cylinder compact Time 

 System zamkni�cia Gege ANS-2, 5-zastawkowy 

 A=50 mm (wydłu�enie o 20 mm) 

 B=40 mm (wydłu�enie o 10 mm, wymiar 
naturalny: 39 mm) 
Mosi��na, mosi�dz polerowany 

Rysunek wymiarowy 

 

Opcje zamówie� 
Kod zamówieniowy 

artykułu A B 

x.ECCT  lub  ECC.31.5+31.5.y 31,5 mm 30,5 mm 

Dost�pne wymiary [mm]: 
A: 31,5; 35,5; 40; od 40 wzrastaj�co co 5. 

B: jak wymiar A, ale  -1 (minus jeden). 

x.ECCT  lub  ECC.60+60.y 60 mm 59 mm 

x System zamkni�cia 

ANS-2 ANS2… 

ANS-4 ANS4… 

HKS-2 HKS2… 

HKS-4 HKS4… 

AP2000 AP2… 

AP3000 AP3… 

AP4000 AP4… 

y Wyko�czenie 
powierzchni 

NI Niklowana (wyk. 
standardowe) 

MP Mosi��na, polerowana 

CR Chromowana, matowa 

 
 
 
 
 
 
 
 


